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1

Despre acest document

Aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare constituie o parte integrantă a dispozitivului.
Dürr Dental nu îşi asumă nicio răspundere pentru operarea şi funcţionarea dispozitivului în condiţii de siguranţă, în cazul în
care indicaţiile şi notele din aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare nu sunt
respectate.

1.1 Avertismente și simboluri
Avertismente
Avertismentele din acest documente atrag
atenția asupra pericolelor de vătămări corporale
și prejudicii materiale.
Acestea sunt marcate cu următoarele simboluri
de avertizare:
Simbol general de avertizare
Avertismentele sunt structurate după cum urmează:
CUVÂNT DE AVERTIZARE
Descrierea tipului şi sursei pericolului
Aici sunt menţionate posibilele consecinţe ale nerespectării avertismentului
ii Respectaţi aceste măsuri pentru a
evita pericolele.
Există patru trepte de pericol descrise prin
următoarele cuvinte de avertizare:
–– PERICOL
Pericol iminent de răniri grave sau deces
–– AVERTIZARE
Posibil pericol de răniri grave sau deces
–– PRECAUȚIE
Pericol de răniri uşoare
–– ATENȚIE
Pericol de daune materiale extinse

Alte simboluri
Aceste simboluri sunt utilizate în document, precum și pe dispozitiv sau în interiorul acestuia:
Notă, de ex. indicații speciale referitoare
la utilizarea economică a dispozitivului.

RO

Respectați instrucțiunile de utilizare.
Marcaj CE
Producător
Număr de comandă
Număr de serie
Eliminați în mod profesionist conform Directivei 2012/19/UE (WEEE).
Respectați influențele mediului
Siguranța dispozitivului
Utilizați protecție pentru mâini.
Scoateţi dispozitivul de sub tensiune
(de ex. scoateţi din priză ştecherul de reţea).
Simboluri pe afișaj
Următoarele simboluri sunt vizibile pe afișajul
dispozitivului în timpul funcționării.
Încălzirea. Atât timp cât simbolul este vizibil, dispozitivul nu poate fi pornit.
Pregătit. Apare când foliile pot fi alimentate.
Rezultat. Se afișează atunci când parametrii de sigilare sunt în ordine.
Memento de validare. Apare atunci când
trebuie realizată o validare (calificarea
operațională și a performanței).
Indicație. Apare în caz de indicații sau de
mesaje de eroare.
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1.2 Notă privind drepturile de autor

2

Toate schemele de conexiuni, procedurile, numele, programele de software și dispozitivele
menționate sunt protejate de drepturi de autor.
Reproducerea instrucţiunilor de montaj şi utilizare, inclusiv în extras, este permisă doar cu aprobarea scrisă din partea Dürr Dental.

Siguranță

Dürr Dental a creat şi a construit dispozitivul astfel încât riscurile să fie excluse într-o măsură cât
mai mare, în condiţiile unei utilizări conforme.
Totuși, pot exista riscuri reziduale. De aceea,
respectați notele de mai jos.

2.1 Utilizarea conform destinației
Aparatul este prevăzut pentru sigilarea ambalajelor destinate instrumentelor pentru sterilizare.

2.2 Utilizare conformă
Dispozitivul este prevăzut pentru sigilarea termică, validabilă, a ambalajelor destinate instrumentelor pentru sterilizare conform
EN ISO 11607‑1 (atât pungi cât și role) în domeniul medical, de exemplu, clinici, cabinete stomatologice sau cabinete medicale.

2.3 Utilizarea neconformă
Oricare utilizare diferită sau care nu respectă
domeniul de utilizare se consideră a fi neconformă. Producătorul nu îşi asumă răspunderea
pentru daunele rezultate din utilizarea neconformă. Utilizatorul este cel care îşi asumă riscul
unei astfel de utilizări.
Ambalajele destinate instrumentelor pentru sterilizare care nu sunt incluse în EN ISO 11607-1
nu sunt adecvate.

2.4 Indicații generale privind
siguranța
ii La operarea dispozitivului, respectaţi directivele, legile, reglementările şi prevederile aflate în
vigoare la locul utilizării.
ii Înainte de fiecare utilizare, verificați
funcționalitatea și starea dispozitivului.
ii Nu efectuați lucrări de reconstrucție sau modificare asupra dispozitivului.
ii Respectați instrucțiunile de montaj și utilizare.
ii Instrucțiunile de montare și utilizare ale dispozitivului trebuie să fie puse în permanență la
dispoziția utilizatorului.
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2.5 Personalul specializat

2.8 Transport

Operarea
Persoanele care operează dispozitivul trebuie să
asigure o manevrare sigură şi corectă a acestuia, pe baza instruirii şi cunoştinţelor lor.
ii Fiecare utilizator trebuie să fie instruit sau trebuie să se dispună instruirea sa în ceea ce
privește manevrarea dispozitivului.
ii Orice utilizator, care este responsabil pentru
utilizarea și mentenanța dispozitivului, va fi instruit la intervale regulate. În plus, trebuie să
se facă dovada că au fost înțelese
conținuturile. De asemenea, trebuie să se realizeze liste de prezență ale participanților la instruire.

Ambalajul original oferă o protecţie optimă a dispozitivului în timpul transportului.
La nevoie, ambalajul original pentru dispozitiv
poate fi comandat de la Dürr Dental.

Montaj și reparație
ii Montajul, resetările, modificările, extensiile și
reparațiile se vor efectua de Dürr Dental sau
de către un centru autorizat de Dürr Dental.

2.6 Protecţie împotriva curentului
electric
ii La efectuarea unor lucrări asupra dispozitivului, respectaţi prevederile de siguranţă corespunzătoare privind electricitatea.
ii Nu atingeți niciodată simultan pacientul și conectorii deschiși ai dispozitivului.
ii Înlocuiţi imediat cablurile şi conectorii
deteriorați.

Pentru daune cauzate în timpul transportului din cauza ambalajului defectuos
Dürr Dental nu își asumă nicio răspundere, chiar dacă dispozitivul se află încă în
perioada de garanție.
ii Transportați dispozitivul numai în ambalajul
original.
ii Nu păstrați ambalajul într-un loc accesibil copiilor.

2.9 Eliminare
Dispozitiv
Eliminați dispozitivul în mod profesionist.
În Spațiul Economic European eliminați
conform Directivei 2012/19/UE (WEEE).
ii În caz de întrebări privind eliminarea corespunzătoare, vă rugăm să vă adresați distribuitorilor de specialitate din domeniul stomatologic.

2.7 Utilizați doar piese originale
ii Utilizaţi doar accesoriile şi accesoriile speciale
recomandate sau aprobate de Dürr Dental.
ii Utilizați doar consumabile și piese de schimb
originale.
Dürr Dental nu îşi asumă nicio răspundere pentru prejudiciile survenite ca urmare
a utilizării unor accesorii şi accesorii speciale sau a unor consumabile şi piese de
schimb care nu sunt originale.
În timpul utilizării unor accesorii și accesorii suplimentare sau a unor consumabile și piese de schimb (de ex. cablu rețea)
siguranța electrică și EMV pot fi prejudiciate.
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Prezentare generală
1

RO

Ambalaj transparent destinat instrumentelor
pentru sterilizare Hygofol role
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50

3.3 Accesorii speciale

3
2

1
2
3
4

4

Hygopac Plus
Cablu de rețea
Card SD
Set Hygofol

3.1 Pachetul de livrare
Următoarele articole sunt incluse în pachetul de
livrare:
Hygopac Plus������������������������������������ 6022-80
–– Hygopac Plus
–– Cablu de rețea
–– Card SD
–– Set Hygofol
–– Hygopac Sealcheck
–– Instrucțiuni de montaj și utilizare
–– Ghid scurt de utilizare
–– Proces verbal de predare-primire
–– Ghid pentru predarea și configurarea dispozitivului
–– Informații cu privire la validarea procesului de
ambalare

3.2 Accesorii
Următoarele articole sunt necesare pentru
funcționarea dispozitivului, independent de utilizare:
Ambalaj transparent destinat instrumentelor
pentru sterilizare Hygofol pungă
7,5 x 30 cm, 1 x 500 bucăți ��������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 bucăți����������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 bucăți����������� 6020-063-00
6

Următoarele articole se pot utiliza opțional cu
dispozitivul:
Hygopac Sealcheck ����������������������6022100027
Cablu de rețea ��������������������������� 9000-119-071
Stație Hygofol������������������������������� 6022-600-00
Masă instrumente������������������������� 6022-700-00
Hygoprint������������������������������������� 6020-080-50

3.4 Material consumabil
Următoarele materiale se consumă în timpul
funcționării dispozitivului și trebuie comandate
ulterior:
Hygopac Sealcheck ����������������������6022100027
Ambalaj transparent destinat instrumentelor
pentru sterilizare Hygofol pungă
7,5 x 30 cm, 1 x 500 bucăți ��������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 bucăți����������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 bucăți����������� 6020-063-00
Ambalaj transparent destinat instrumentelor
pentru sterilizare Hygofol role
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50

3.5 Consumabile și piese de
schimb
Informații cu privire la piesele de schimb
găsiți în portalul pentru distribuitori de
specialiate autorizați, accesând:
www.duerrdental.net.
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Date tehnice

Date electrice
Tensiune
Frecvență
Curent nominal
Putere electrică max.
Siguranță
Tip protecție electrică
Clasă de protecție
Date generale
Temperatură de sigilare
(reglabilă în pași de 5°C)
Toleranța temperaturii de sigilare reglată
Putere de încălzire
Timp de încălzire cca.
Viteză de trecere:
nu poate fi reglată
reglabilă
Toleranța vitezei de trecere reglată
Valori limită

Îmbinare de sigilare:
Lățime totală
Lățime sigilată
Forță de apăsare, interval general
Dimensiuni (l x h x A)
Greutate

V
Hz
A
W

230, 1~
50 - 60
4
900
2 x T 5,0 AH / 250 V~ (IEC 60127-2)
IP 20
I

°C

100 - 200
100 - 210 (începând cu versiunea 2.0)
+/-5
2 x 400
3

W
min
m/min

10 (până la versiunea 2.0)
5 - 7,5 - 10 (începând cu versiunea 2.0)

m/min
mm/s
m/min

+/-3
min. 133, max. 200 (până la versiunea
2.0)
min. 2, max. 13 (începând cu versiunea
2.0)

mm
mm
N
cm
kg

15
12
< 45 și > 110
37 x 17 x 14
7,3

Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
Temperatura
°C
Umiditatea relativă a aerului
%

-10 până la +60
< 95

Condiţiile de mediu la operare
Temperatura
Umiditatea relativă a aerului

+10 până la +40
< 70
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4.1 Plăcuța de tip
Plăcuța cu caracteristici se află pe partea inferioară a dispozitivului.

RO

1

1

8

Plăcuța cu caracteristici
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4.2 Declaraţie de conformitate
Numele producătorului:

DÜRR DENTAL SE

Adresa producătorului:

Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania

Denumire articol:

Hygopac Plus

RO

Prin prezenta, declarăm că produsul descris mai sus corespunde tuturor dispozițiilor directivelor enumerate mai jos:
–– Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, în versiunea aflată în vigoare.
Numele persoanei, care este împuternicită să redacteze documentația tehnică:
F. Hatzfeld (Manager Dezvoltare Echipament).
Adresa este identică cu adresa producătorului.
–– Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE, în versiunea aflată în vigoare.
–– Directiva privind compatibilitatea electromagnetică CEM 2014/30/UE, în versiunea aflată în vigoare.
–– Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în aparate electrice și electronice 2011/65/UE, în versiunea aflată în vigoare.
Hygopac Plus

REF 6022-80

p. p. F. Hatzfeld

p. p. O. Lange

Manager Dezvoltare Echipament

Manager Managementul Calității
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Funcție

RO
5
10

9

4

6

3
2
1

7

11

8

12 13

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

10

14

Tastă Pornire/Oprire
Afișaj luminos stand-by
Buton Anulare sau Nu
Buton de comutare Afișaj / Meniu
Afișaj
Buton Confirmare sau Da
Taste săgeată pentru navigare
începând cu versiunea 2.0: Apăsați tasta cu săgeată către „dreapta”, pentru a porni manual banda de transport
Alimentare
Opritor reglabil
Fantă pentru card SD
Evacuare
Conexiune la reţea
Suport siguranță
Conexiune la rețea
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Pe dispozitiv se află un panou de comandă cu display. Aici se afișează informații și se realizează setări
pentru funcționarea dispozitivului.
Prin apăsarea pe butonul Pornit/Oprit dispozitivul este conectat. Dispozitivul se încălzește și pe display apare temperatura de referință și temperatura reală curentă.
Utilizatorului i se amintește zilnic calificarea operațională. Acest lucru se întâmplă după atingerea pentru prima dată a temperaturii de referință la începerea lucrului. Pentru aceasta, este realizat un test de
sigilare, de ex. cu Hygopac Sealcheck și apoi este evaluat. Dacă testul de sigilare este în ordine,
acesta trebuie confirmat cu o apăsare de taste pentru ca dispozitivul să fie autorizat pentru
funcționare. Dacă testul de sigilare nu este în ordine, temperatura de referință trebuie adaptată. Solicitarea pentru calificarea operațională se poate dezactiva în meniu, la nevoie. Calificarea operațională
poate fi apelată din nou ulterior prin intermediul meniului, în cazul în care aceasta nu a fost efectuată
în primul proces de sigilare.
În zona alimentării se află o barieră fotoelectrică prin intermediul căreia este detectat ambalajul de sterilizare introdus și este pornit transportul. Apoi, banda de transport funcționează pentru o lățime maximă a foliei de 50 cm. Dacă o nouă folie este ghidată rapid ulterior și nu se așează la opritorul ajustabil, se poate detecta o folie de către banda de transport fără ca bariera fotoelectrică să fi fost
declanșată. Alimentarea este astfel configurată, încât numai ambalaju subțirel destinat instrumentelor
pentru sterilizare să poată fi tras în dispozitiv. Astfel se garantează că nu este deteriorat niciun instrument pentru sterilizare.
În dispozitiv, ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare se realizează și se încălzește între
două bare de încălzire. La capătul barelor de încălzire se află două role care sigilează ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare. Forța de apăsare a rolelor se monitorizează în permanență. Dacă
forța de apăsare se află în afara toleranței, aceasta se afișează în mod corespunzător pe display.
După ce ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare a fost transportat prin dispozitiv, transportul se deconectează după expirarea unui timp de postfuncționare. Dispozitivul este pregătit pentru
funcționare pentru următoarea etapă de sigilare.
Dispozitivul dispune de un mod stand-by. Dacă acesta este activat în meniu la Setări -> Stand-by,
dispozitivul se deconectează automat după timpul reglat, dacă în acest timp nu este utilizat. Timpul
este presetat la 30 de minute.
În dispozitiv se află un card SD pe care sunt salvați parametrii relevanți de sigilare. Datele pot fi transferate pe un computer cu un cititor de carduri. Ca opțiune suplimentară, datele pot fi citite și prelucrate direct cu un program adecvat prin intermediul unei conexiuni permanente la rețea.
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5.1 Prezentare generală afișaj
Fereastră afișaj

1

2

RO

3
1
2
3
4

4

Domeniu context (de exemplu, Pregătit, Încălzire, Indicație)
Oră
Domeniu simboluri
Domeniu conținut pentru text

Fereastră meniu

1

2
1
2
3

12

3

Domeniu context
Puncte de meniu
Bară de derulare la mai mult de trei introduceri
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5.2 Tyscor Pulse (opțional)
Software-ul este conectat prin intermediul rețelei cu dispozitivele de la Dürr Dental și indică starea actuală, precum și mesajele și erorile.
Toate mesajele sunt înregistrate în protocoale și pot fi imprimate sau expediate.
Cockpit indică dispozitivele cu caracteristicile curente și oferă o privire generală rapidă asupra stării
funcționale a dispozitivelor.
Interfața software-ului constă dintr-o bară de meniu, bara laterală și domeniul conținut.

1
2

1
2
3

3

Bara de meniu
Bara laterală
Domeniu conținut

Domeniul conținut depinde de tab-ul selectat al barei laterale. În partea inferioară a domeniului
conținut se afișează întotdeauna mesajele curente.
Dacă există mai multe mesaje actuale, acestea pot fi derulate cu ajutorul rotiței mouse-ului, cu
sau
.
Vizualizările și drepturile depind de nivelul de acces selectat (utilizator, administrator sau tehnician).
Atât timp cât software-ul funcționează (inclusiv dacă fereastra software-ului este închisă), acesta este
vizibil în bara de sarcini (respectiv în bara de meniu Mac OS). Simbolul indică starea curentă a dispozitivelor (vezi "Simboluri"). Dacă apare un nou mesaj, apare un sfat cu balon de dialog.
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6

Condiții preliminare

7

Instalarea

6.1 Spațiul de amplasare
RO

Spațiul de amplasare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
–– Spațiu bine aerisit, uscat, închis
–– Fără spații alocate de ex. camera de încălzire
sau spațiu umed
Luați în considerare influențele mediului.
Nu utilizați dispozitivul în medii umede și
ude.
AVERTIZARE
Pericol de explozie prin aprinderea
substanțelor inflamabile
ii Nu utilizați dispozitivul în spații în care
se află amestecuri inflamabile, de
exemplu, în săli de operație.

6.2 Posibilități de amplasare
Pentru amplasarea dispozitivului există următoarea posibilitate:
–– Pe o suprafață stabilă, bine accesibilă (de ex.
placă de lucru).
La amplasare respectați:
–– Dispozitivul se încălzește în funcționare,
păstrați la distanță de dispozitive sensibile la
căldură.
–– Pentru alimentarea și evacuarea ambalajelor
destinate instrumentelor pentru sterilizare,
care trebuie sigilate, prevedeți cel puțin o
distanță laterală egală cu lățimea ambalajului.
–– Nu acoperiți canalul de ventilație.

1
1
2

2

Conectare la reţea
Conexiune la rețea

7.1 Conexiune electrică
ii Înainte de conectarea dispozitivului, verificați
dacă tensiunea de reţea corespunde cu datele
referitoare la tensiune menţionate pe plăcuţa
cu caracteristici.
ii Introduceți cablul de rețea la dispozitiv și în
priză.
ii Introduceți cablul de rețea în conexiunea la
rețea de la dispozitiv (opțional la utilizarea
de ex. de la Tyscor Pulse) și în priza de rețea.

6.3 Date privind conexiunea
electrică
Dispozitivul nu are niciun întrerupător principal.
Amplasați aparatul astfel încât priza să fie bine
accesibilă și dispozitivul să poată fi separat de la
rețeaua de curent, la nevoie.

14
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8

Punerea în funcțiune

Adăugare dispozitiv

ATENȚIE
Defecțiuni ale dispozitivului
ii În cazul dispozitivelor cu o versiune a
firmware-ului începând cu 2.0 nu este
permisă instalarea unei versiuni mai
vechi.
ii Introduceți cardul SD în dispozitiv.
ii Conectați dispozitivul cu butonul Pornit/Oprit.
ii Efectuați setările de bază ale dispozitivului, de
exemplu limba, temperatura și data, ora (necesare pentru înregistrarea în protocoale a parametrilor de sigilare). La Informații dispozitiv
poate fi văzută versiunea de firmware. A se
vedea pentru aceasta "9 Setările la punerea în
funcțiune"
Temperatura dispozitivului este presetată
pentru ambalajele transparente destinate
instrumentelor pentru sterilizare Hygofol
de la Dürr Dental.
ii Realizați controlul funcțional al dispozitivului.
ii Realizați o sigilare test.

8.1 Monitorizarea dispozitivului cu
Tyscor Pulse
Informații suplimentare cu privire la Tyscor Pulse găsiți în Ajutor software și în
manualul Tyscor Pulse nr. de comandă
0949100001.
Pentru a monitoriza dispzitivul cu software-ul pe
computer, trebuie să fie îndeplinite următoarele
condiții:
–– Dispozitivul trebuie să fie conectat la rețea
–– Software Tyscor Pulse actual instalat pe
computer

9000-616-37/52 1807V004
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Condiție preliminară:
–– Dispozitivul este pornit și conectat cu
rețeaua
–– În software este selectat nivelul de acces
Administrator sau Tehnician
ii Apăsați clic pe
Manager dispozitive din
bara de meniu.
Apare lista dispozitivelor. Un simbol indică
starea de conexiune cu software-ul:
Dispozitivul există în rețea și este conectat cu software-ul.
Dispozitivul există în rețea, însă nu
este conectat cu software-ul.
Conexiunea la rețea dintre software și
dispozitiv este întreruptă, de exemplu,
dispozitivul este oprit.
Noul dispozitiv, neconectat încă, este afișat
cu starea de conexiune .
ii Selectați dispozitivul și faceți clic pe
Dispozitivul apare în bara laterală.

.
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Adăugare dispozitiv în Cockpit
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Toate dispozitivele, care sunt conectate cu software-ul, le puteți adăuga în Cockpit. La prima
conexiune a dispozitivului cu software-ul, dispozitivul este adăugat automat în Cockpit.
Condiție:
–– Este selectat nivelul de acces Administrator
sau Tehnician.
ii Faceți clic stânga pe dispozitivul din lista de
dispozitive și țineți apăsată tasta stângă a mausului.
ii Trageți dispozitivul, cu tasta mausului apăsată,
pe Cockpit.
ii Eliberați tasta mausului.
Blocul cu caracteristicile curente și numele
dispozitivului apar în Cockpit.

8.2 Predarea dispozitivului
Dispozitivul este supus din fabrică unei
calificări a performanței, o copie corespunzătoare a acestei verificări este anexată la documentația livrată împreună cu
produsul. Această verificare se referă numai la ambalajele transparente destinate
instrumentelor pentru sterilizare Hygofol
de la Dürr Dental. Dacă se sigilează cu
dispozitivul alte ambalaje destinate instrumentelor pentru sterilizare (de la alți producători), acestea trebuie să fie supuse
unei calificări a performanței după punerea în funcțiune "14.3 Calificarea anuală a
performanței".
Predarea și instalarea corectă a dispozitivului
este parte a validării în cadrul calificării instalării
(engl. IQ = Installation Qualification). Acest proces trebuie documentat ca de altfel fiecare parte
a validării. Vă rugăm să utilizați procesul-verbal
de predare anexat sau să îl descărcați de pe
www.duerrdental.com, să îl imprimați și să îl
documentați.
O nouă calificare a instalării trebuie realizată dacă rezultă modificări mai mari ale
condițiilor cadru.

ii Pentru a modifica poziția blocului de dispozitive, faceți clic pe bloc și trageți cu tasta mausului apăsată către locul dorit.
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9

Setările la punerea în
funcțiune
ATENȚIE
Defecțiuni ale dispozitivului
ii În cazul dispozitivelor cu o versiune a
firmware-ului începând cu 2.0 nu este
permisă instalarea unei versiuni mai
vechi.

1
1
2

2

Fereastră afișaj
Fereastră meniu

9.1 Selectarea limbii
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
Punctul de meniu Limbă este marcat.
ii Apăsați tasta
pentru a selecta punctul de
meniu.
În fereastra următoare apar limbile selectabile.
ii Selectați limba cu
sau
și confirmați cu
.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului.

9.2 Setarea datei și orei
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Setări și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Data și ora și confirmați cu
ii Cu
sau
selectați între Automat sau
.
Manual și confirmați cu
La setarea manuală a datei și orei, se poate
schimba cu ajutorul tastelor
și
între
pozițiile individuale și cu
sau
se pot
selecta cifrele.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului sau
schimbați înapoi în nivelul de meniu sucu
praordonat.
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9.3 Setarea temperaturii
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
Setări și confirmați cu
.
Punctul de meniu Temperatură de referință
este marcat.
ii Apăsați tasta
pentru a selecta punctul de
meniu.
ii Cu
sau
modificați temperatura.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului sau
schimbați înapoi în punctul de meniu
cu
supraordonat.
Temperaturi recomandate de sigilare:
–– La ambalajele transparente destinate
instrumentelor pentru sterilizare Hygofol se
recomandă 180 °C.
–– În cazul ambalajelor transparente destinate
instrumentelor pentru sterilizare ale altor
producători, trebuie să solicitați de la aceștia
temperatura recomandată de sigilare.
După reglarea temperaturii trebuie să se
realizeze o sigilare test.

9.4 Administrare utilizatori
începând cu versiunea 2.0
Pot fi selectate diferite niveluri de acces cu
funcționalitățile corespunzătoare utilizator, administrator și tehnician (consultați "17 Structura
meniului").
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Niveluri de acces și confirmați cu
ii Cu tastele
sau
selectați între utilizator,
administrator sau tehnician și confirmați cu
.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului.
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9.5 Reglarea vitezei benzii de
transport

RO

începând cu versiunea 2.0
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Setări și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Viteză și confirmați cu
ii Cu tastele
sau
selectați între viteză re.
dusă, medie sau ridicată și confirmați cu
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului.

9.6 Reglarea timpului Stand-by
începând cu versiunea 2.0
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Setări și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Stand-by și confirmați cu
ii Selectați cu tastele
sau
între activat
.
sau dezactivat și confirmați cu
În cazul în care a fost selectat activat, poate fi
reglat în plus și timpul Timeout până la comutarea în Stand-by.
Implicit, acest timp este reglat la 30 de
minute.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului.

9.7 Setarea rețelei
După modificări ale meniului reporniți dispozitivul.
pentru a schimba fereastra
ii Apăsați tasta
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Setări și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
Rețea și confirmați cu
.
Ca prim punct de meniu se afișează
Obținerea unei adrese IP automat.
și selectați cu
sau
ii Confirmați cu
între Activat sau Dezactivat și confirmați cu
.
La selecția Activat, punctul de meniu Rețea
poate fi părăsit din nou, deoarece setările
suplimentare sunt preluate de router cu
DHCP. În plus, trebuie alocată o adresă IP
fixă (setarea routerului).
18

ii Cu
mergeți mai departe la Adresă IP și
confirmați cu
.
Cu ajutorul tastelor
și
se schimbă
sau
se
între pozițiile individuale și cu
selectează cifrele. La final, confirmați setarea
.
cu
Efectuați setările pentru Mască de rețea și
Gateway în același mod.
reveniți la fereastra afișajului sau
ii Cu tasta
schimbați înapoi în nivelul de meniu sucu
praordonat.
Setări Syslog
Dacă dispozitivul este monitorizat cu un software de documentație terț pentru documentarea
proceselor de sigilare, trebuie efectuate setările
Syslog pentru acesta.
Conexiunea la rețea a dispozitivului se poate realiza prin următorul software terț: DIOS MP, SEGOSOFT, DOCma, MELAsoft.
Adresa IP Syslog: IP-ul computerului pe care
rulează software-ul de documentație.
Portul Syslog: portul pe care comunică dispozitivele (setare standard 514).
Pe computerul pe care este instalat software-ul
de documentație nu este permis ca la același
port să aibă acces al program, deoarece acesta
va fi blocat și software-ul de documentație nu
poate recepționa date.
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Setări și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Rețea și confirmați cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Adresă IP Syslog și confirmați cu
Cu ajutorul tastelor
și
se schimbă
sau
se
între pozițiile individuale și cu
selectează cifrele. La final, confirmați setarea
.
cu
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
.
Port Syslog și confirmați cu
Cu ajutorul tastelor
și
se schimbă
sau
se
între pozițiile individuale și cu
selectează cifrele. La final, confirmați setarea
cu
.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului sau
schimbați înapoi în nivelul de meniu sucu
praordonat.

9000-616-37/52 1807V004

Utilizarea
10 Utilizarea ambalajelor
adecvate destinate
instrumentelor pentru
sterilizare
Este permisă utilizarea:
ambalajelor destinate instrumentelor pentru sterilizare în conformitate cu DIN EN ISO 11607‑1
și părțile aplicabile ale EN 868, de ex. Hygofol
de la Dürr Dental.
–– Temperatura recomandată de sigilare la Hygofol: 180 °C.
–– Solicitați informații privind temperatura recomandată de sigilare a altor produse cu folie
direct la producătorii respectivi.
Nu este permisă utilizarea:
ambalajelor destinate instrumentelor pentru sterilizare cu pliere laterală.
ATENȚIE
Perturbarea dispozitivului sau deteriorare ca urmare a utilizării materialelor inadecvate
Materialele inadecvate se pot lipi în canalul de încălzire sau de rolele de presare. În plus, aceste materiale nu permit
trecerea aerului și aburului în autoclave.
ii Nu utilizați folii din polietilenă
ii Nu utilizați folii din poliamidă/nailon

9000-616-37/52 1807V004

10.1 Recomandări privind ambalajul
destinat instrumentelor pentru
sterilizare
În cele ce urmează vă prezentăm câteva recoamdnări privind lucrul cu ambalaje destinate
instrumentelor pentru sterilizare:
–– Seletați un ambalaj suficient de mare.
–– Umpleți ambalajul doar până la 75% pentru ca
îmbinările de sigilare să nu fie tensionate.
–– Distanța dintre îmbinarea de sigilare și materialul de sigilare trebuie să măsoare cel puțin
3 cm.
–– Pentru protecția ambalajului împotriva perforării, instrumentele cu vârf ascuțit trebuie
prevăzute cu dispozitive de protecție adecvate
(de ex. capace de acoperire).
–– În cazul utilizării ambalajelor multiple, părțile
din hârtie trebuie să stea unele peste altele
pentru un transport nestingherit al vaporilor și
condensului. Selectați ambalajul de la exterior
cu o dimensiune suficient de mare. Criteriile la
sigilarea ambalajului exterior sunt identice cu
ambalajul final.
–– Lăsați în afară cel puțin 2 cm de folie în exterior, în spatele îmbinării de sigilare. Aceasta
asigură o desfacere nestingherită a îmbinării
și folosește la aplicarea inscripției respectiv a
etichetelor. Reglabil cu opritor ajustabil.
–– Produsul de sterilizare care trebuie împachetat
trebuie să fie uscat.
–– Produsul de sterilizare nu trebuie să prezinte
impurități.
–– Clemele și foarfecele trebuie să fie deschise
slab. Clemele trebuie să fie deschise până la
max. primul opritor.
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11 Operarea

RO

ii Cu tasta
porniți dispozitivul.
Pe display se afișează temperatura de
referință și temperatura reală.
În timpul etapei de încălzire, afișajul luminos
albastru luminează intermitent (începând cu
versiunea 2.0).
De îndată ce se atinge temperatura de
referință, dispozitivul este pregătit de
funcționare.
Afișajul luminos albastru se stinge.

11.1 Pornirea manuală a benzii de
transport
începând cu versiunea 2.0
În modul pentru disponibilitatea de funcționare,
banda de transport poate fi pornită manual prin
apăsarea tastei săgeată (dreapta).
Acesta poate fi utilizat pentru îndepărtarea ambalajelor blocate.
ii Apăsați tasta
și mențineți-o apăsată până
când este încheiată sigiliarea ambalajului destinat instrumentelor de sigilare, respectiv ambalajul blocat a fost transportat până la capăt.

ii Așezați ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare la opritorul ajustabil și ghidați-l în
transport, până când dispozitivul pornește și
ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare este tras la interior (consultați "13 Setarea opritorului ajustabil").
ATENȚIE
Îmbinare de sigilare incompletă sau
ambalaj destinat instrumentelor
pentru sterilizare blocat din cauza
alimentării incorecte
O îmbinare de sigilare incorectă (de ex.
pe jumătate). Lipsă folie în afară sau folie ieșită în afară insuficientă pentru a
permite desfacerea și marcarea/etichetarea (< 1 cm). Folia se poate prinde în
banda de transport. Folia rămâne fără
mesaj de eroare în dispozitiv.
ii Așezați ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare la opritor (numai
în acest mod este garantat că se
declanșează bariera fotoelectrică).
ii Respectați lățimea maximă a foliei de
50 cm.
ii Evaluați îmbinarea de sigilare după realizarea
acesteia (consultați "14.2 Evaluarea zilnică a
funcționării").
ii Marcați ambalajul cu data expirării și eventual
alte informații (de ex. nr.‑sterilizator, personal,
program etc.)

20
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12 Monitorizarea
dispozitivului cu Tyscor
Pulse
Informații suplimentare cu privire la Tyscor Pulse găsiți în Ajutor software și în
manualul Tyscor Pulse nr. de comandă
0949100001.

12.1 Monitorizarea funcționării
Dispozitivul trebuie să fi fost adăugat în Cockpit,
pentru ca blocul grafic de dispozitive să fie reprezentat în Cockpit.

Este stabilită conexiunea la dispozitiv
Conexiunea cu dispozitivul s-a întrerupt
Dacă la un dispozitiv apare un mesaj, se modifică simbolul de lângă dispozitiv din bara laterală.
Mesajul apare în Cockpit și în detaliile dispozitivului.
Dacă apar mai multe mesaje, se afișează, în
principiu, simbolul celei mai înalte trepte de mesaje.
Imediat ce apare un mesaj la un dispozitiv, se schimbă de asemenea simbolul
din bara de activități pe simbolul de mesaj corespunzător (de ex. bară de meniu
Mac OS). Dacă se solicită de către mesaj, se emite în plus un semnal acustic.
ii Pentru a interoga detaliile mesajului, schimbați
la Cockpit sau la dispozitiv.

12.2 Realizarea unei sarcini
În blocul de dispozitive al Hygopac Plus este reprezentat:
–– Numărul curent al ultimei sigilări
–– Parametrii de proces ai sigilării în cadrul
toleranței (cadrul verde) sau nu.
Detalii ale dispozitivului
În detalii ale dispozitivului pot fi afișate, în funcție
de nivelul de acces, ultimele sigilări inclusiv parametrii, precum și alte detalii ale dispozitivului.
Aici există posibilitatea de a importa de asemenea datele protocolului de pe cardul SD al dispozitivului respectiv de a exporta datele înregistrate ale protocolului.
Simboluri
Funcționare fără defecțiuni

Sarcinile scadente apar ca mesaj în Cockpit.
Sarcina poate fi alocată unui nivel de acces (utilizator, administrator sau tehnician), astfel încât poate fi confirmată numai
de la acest nivel de acces.
ii Realizați sarcina.
ii Confirmați sarcina în software.
Rezultat:
Scadența sarcinii se setează la următorul termen.

12.3 Emiterea raportului
Puteți imprima un raport actual
sau să îl
.
trimiteți prim e-mail
Raportul conține toate mesajele și un screenshot al vizualizării, care afișează ora când ați
emis raportul.

Defecțiune
Funcționarea dispozitivului a fost întreruptă
Atenție
Funcționarea dispozitivului este limitată
Indicație
Informații importante despre dispozitiv
Informații
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13 Setarea opritorului
ajustabil

14 Validarea procesului de
sigilare

Cu ajutorul opritorului ajustabil se poate adapta
distanța îmbinării de sigilare față de margine în
trei trepte (2 cm, 2,5 cm, 3 cm).

14.1 Etape de validare

RO

= 30 mm

= 20 mm

Validarea procesului de sigilare constă din următoarele etape:
–– Realizați calificarea instalării la punerea în
funcțiune a dispozitivului, a se vedea "8.2
Predarea dispozitivului".
–– Realizați zilnic evaluarea funcționării.
–– Realizați anual evaluarea performanței.

14.2 Evaluarea zilnică a funcționării
–– Opritor ajustabil spre spate pentru distanța
maximă pe lățime (3 cm).
–– Opritor ajustabil spre față pentru distanța
minimă pe lățime (2 cm).
Ieșirea în afară a foliei prezintă suficient
material pentru deschiderea ambalajului
destinat instrumentelor pentru sterilizare
și astfel scoaterea sterilă în siguranță precum și o suprafață suficientă pentru
inscripționarea respectiv pentru aplicarea
etichetelor (în funcție de dimensiunea etichetelor).

Dacă în meniul dispozitivului este activat punctul
de meniu Calificarea operațională (OQ = Operational Qualification), apare zilnic după prima
pornire a dispozitivului solicitarea că trebuie să
se realizeze o calificare operațională a procesului
de sigilare.
Aceasta este pur și simplu o funcție de
memento și nu exonerează pentru validare de la realizarea calificării operaționale.
ii Cu tasta
porniți dispozitivul.
În fereastra afișajului se indică temperatura de
referință și temperatura reală.
În timpul etapei de încălzire, afișajul luminos
albastru luminează intermitent (începând cu
versiunea 2.0).
De îndată ce se atinge temperatura de
referință, dispozitivul este pregătit de
funcționare.
Afișajul luminos albastru se stinge.
ii Ghidați în alimentare produsul destinat testului
de sigilare de ex. Hygopac Sealcheck conform instrucțiunilor, până când dispozitivul
pornește și produsul destinat testului de sigilare este tras la interior.
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Utilizarea
ii După sigilare, îmbinarea de sigilare trebuie să
fie evaluată.
–– Formă uniformă și completă
–– Fără pliuri și locuri defectuoase
–– Fără delaminare
–– Corespunde ca și culoare îmbinării
industriale
–– Capacitatea de desfacere corespunde
îmbinării industriale
ii Dacă rezultatul calificării operaționale este în
pentru a comuta disordine, apăsați tasta
pozitivul în stare pregătită pentru funcționare.
Dacă rezultatul calificării operaționale nu este
în ordine, apăsați tasta
.
ii Setați temperatura în modul descris în "9.3
Setarea temperaturii", și realizați din nou calificarea operațională.
Pornirea calificării operaționale suplimentare
începând cu versiunea 2.0
Indiferent de prima solicitare de lucru zilnică
pentru calificarea operațională, poate fi pornită o
calificare operațională suplimentară.
Calificarea operațională este marcată inclusiv în
protocol.
ii Apăsați tasta
pentru a schimba fereastra
afișajului în fereastra meniului.
ii Cu tasta
răsfoiți până la punctul de meniu
Calificare operațională și confirmați cu
.
ii Introducți folia de testare.
ii Cu tasta
reveniți la fereastra afișajului.

14.3 Calificarea anuală a
performanței
Dacă în meniul dispozitivului punctul de meniu
Calificarea performanței (PQ = Performance
Qualification) este activat, apare o dată pe an
solicitarea de a realiza o calificare a performanței
a procesului de sigilare.
Aceasta este pur și simplu o funcție de
memento și nu exonerează pentru validare de la realizarea calificării performanței.
ii Cu tasta
porniți dispozitivul.
În fereastra afișajului se indică temperatura de
referință și temperatura reală.
De îndată ce se atinge temperatura de
referință, dispozitivul este pregătit de
funcționare.
ii Sigilați câte 3 ambalaje destinate instrumentelor pentru sterilizare neumplute realizate din
același material și de aceeași dimensiune și
marcați-le cu dispozitivul de sigilare, numărul
mașinii și parametrii sigilării, respectiv
documentați-le.
ii Atașați ambalajele sigilate și neumplute cu instrumente pentru sterilizare de același tip diferitelor loturi de sterilizare ale programului de
sterilizare stabilit (documentațiile loturilor proceselor de sterilizare sunt parte integrantă a
validării).
Ambalajele destinate instrumentelor pentru
sterilizare trebuie să fie atașate doar programelor de sterilizare, în care acestea se utilizează.
ii Trimiteți ambalajele destinate instrumentelor
pentru sterilizare astfel pregătite la Dürr Dental
- informații detaliate despre "Comandă test
îmbinare sigilare - prestație de service cu certificat de la Dürr Dental" găsiți la www.duerrdental.com în centrul pentru descărcări.
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Utilizarea

15 Dezinfecție și curățare
Scoateţi dispozitivul de sub tensiune
(de ex. scoateţi din priză ştecherul de reţea).
Ștergeți umed dispozitivul numai în stare
rece.

RO

Pentru dezinfecția exterioară și pentru curățare,
utilizați șervețele dezinfectante și curățare aprobate de Dürr Dental de ex. șervețele dezinfectante FD 350.
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Identificarea erorilor
16 Recomandări pentru utilizatori și tehnicieni
Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate
doar de personalul calificat sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.

RO

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateți dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateți ștecărul de rețea din priză).
Mesajele de eroare cu Indicație trebuie confirmate cu
pregătit pentru utilizare.

, pentru ca dispozitivul să fie din nou

Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Indicație
Nu există niciun card SD

Cardul SD nu este introdus.

ii Introduceți cardul SD când
dispozitivul este oprit.
ii În cazul neutilizării unui card SD,
dezactivați funcția în meniu.

Cardul SD nu este detectat.

ii Scoateți și reintroduceți cardul
SD când dispozitivul este oprit.

Card SD protejat la scriere.

ii Îndepărtați protecția la scriere.

Card SD defect.

ii Înlocuiți cardul SD cu unul nou.

Indicație
Eroare la scriere card SD

Card SD defect.

ii Înlocuiți cardul SD cu unul nou.

Indicație
Card SD plin

Este atins volumul max. de date.

ii Stocați datele pe PC.

Parametrii de sigilare nu
au fost scriși pe cardul SD

Cardul SD a fost îndepărtat din
dispozitivul pornit și reintrodus.

ii Scoateți sau reintroduceți cardul
SD doar când dispozitivul este
oprit.

Ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare
este ferm introdus în
transport

Ambalajul destinat instrumentelor
pentru sterilizare a fost alimentat
în timpul postfuncționării fără
acționarea barierei fotoelectrice.

ii până la versiunea 2.0
Acționați bariera fotoelectrică
prin introducerea lentă a unui
ambalaj destinat instrumentelor
pentru sterilizare. De îndată ce
transportul pornește, îndepărtați
ambalajul din nou. Atenție ca
ambalajul destinat instrumentelor pentru sterilizare să nu fie
tras la interior.
ii începând cu versiunea 2.0
Banda de transport pate fi pornită manual prin apăsarea tastei
săgeată (dreapta) (consultați
"11.1 Pornirea manuală a benzii
de transport").
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Identificarea erorilor
Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Indicație
Dispozitiv supraîncălzit!

Aerisire insuficientă a dispozitivului.
Sistem defect de încălzire.

ii Confirmați mesajul. Asigurați
o aerisire suficientă. Așteptați
până când temperatura s-a
reglat din nou. În cazul în care
eroarea persistă, informați tehnicianul de service.

Indicație
Temperatură de sigilare
prea mare
(începând cu versiunea
2.0)

Regulator de temperatură defect.

ii Informați tehnicianul de service.

Indicație
Temperatură de sigilare
prea mică
(începând cu versiunea
2.0)

Regulator de temperatură defect.

ii Informați tehnicianul de service.

Indicație
Temperatura de sigiliare
nu este atinsă
(începând cu versiunea
2.0)

Regulator de temperatură defect.

Indicație
Atenție
Forță de apăsare prea
mare

Folia este prea groasă în zona îm- ii Confirmați mesajul. Verificați
binării de sigilare.
îmbinarea de sigilare cu privire
la impurități și la incluziuni.
Sistem de măsurare a forței deVerificați forța de apăsare în
fect.
stare neîncărcată prin interForță de apăsare reglată greșit
mediul meniului la Parametri
de sigilare. Valoarea în stare
încărcată poate fi verificată în
fișierul de protocol de pe cardul
SD. Pentru forța de apăsare,
consultați și "4 Date tehnice". În
cazul în care eroarea persistă,
informați tehnicianul de service.

Indicație
Atenție!
Forță de apăsare prea
mică

Sistem de măsurare a forței defect.

RO
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Siguranța pentru temperatură a
declanșat
Element de încălzire defect
ii Informați tehnicianul de service.

Siguranța pentru temperatură a
declanșat
Element de încălzire defect

Forță de apăsare reglată greșit

ii Confirmați mesajul. Verificați
îmbinarea de sigilare cu privire
la impurități și la incluziuni.
Verificați forța de apăsare în
stare neîncărcată prin intermediul meniului la Parametri
de sigilare. Valoarea în stare
încărcată poate fi verificată în
fișierul de protocol de pe cardul
SD. Pentru forța de apăsare,
consultați și "4 Date tehnice". În
cazul în care eroarea persistă,
informați tehnicianul de service.
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Identificarea erorilor
Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Indicație
Atenție
Viteză prea mică

Folia este ținută ferm în dispozitiv
în timpul transportului.

ii Confirmați mesajul. Ghidați folia
cu aceeași viteză prevăzută
de dispozitiv sau utilizați masa
pentru instrumente.Verificați
sistemul de transport cu privire
la existența unor eventuale
impurități vizibile. Pentru viteza
de trecere consultați și "4 Date
tehnice" În cazul în care eroarea
persistă, informați tehnicianul de
service.

Sistem de transport murdar.
Sistem de măsurare a vitezei defect.

Indicație
Atenție
Viteză prea mare

Sistem de măsurare a vitezei defect.

ii Confirmați mesajul. Ghidați folia
cu aceeași viteză prevăzută
de dispozitiv sau utilizați masa
pentru instrumente.Verificați
sistemul de transport cu privire
la existența unor eventuale
impurități vizibile. Pentru viteza
de trecere consultați și "4 Date
tehnice" În cazul în care eroarea
persistă, informați tehnicianul de
service.

Indicație
Atenție
Transportul foliei este
blocat

Sistemul de transport este blocat
ca urmare a existenței corpurilor
străine sau din cauza
disfuncționalității sau sistemul de
transport este oprit din cauza
unei trageri prea puternice în timpul transportului.

ii Confirmați mesajul. Declanșați
din nou bariera fotoelectrică
la alimentarea foliei cu folie și
ghidați folia blocată în afară.
Ghidați folia cu aceeași viteză
prevăzută de dispozitiv sau
utilizați masa pentru instrumente. Verificați sistemul de
transport cu privire la existența
unor eventuale impurități vizibile.
În cazul în care eroarea persistă,
informați tehnicianul de service.

Indicație
Atenție
Senzorul intrării este ocupat prea mult timp

Senzorul intrării a fost ocupat
ii Confirmați mesajul. În cazul în
prea mult timp. Dispozitivul poate
care eroarea persistă, informați
prelucra folii până la o lățime totatehnicianul de service.
lă de 50 cm.
Senzorul intrării este murdar.

Indicație
Eroare unitate de alimentare electrică internă

Unitatea de alimentare de la rețea ii Confirmați mesajul. Luați legătueste defectă, de aici rezultă alira cu serviciul pentru clienți.
mentarea insuficientă a microcon- ii Înlocuiți partea electronică.
trolerului. Oscilații de rețea.
Acest mesaj poate apărea pe display pentru scurt timp și după îndepărtarea ștecărului din priză
când dispozitivul este pornit, înainte ca acesta să fie deconectat
complet de la alimentarea cu
energie electrică.

9000-616-37/52 1807V004

27

RO

Anexă
17 Structura meniului
RO

Nivelul 1

Nivelul 2

Limba1

[X] Germană (DE)
[ ] Engleză (EN)
...
[X] Utilizator
[ ] Administrator
[ ] Tehnician
REF:
SN:
Firmware:
Introducere folie
de testare
Temperatura de
referință
Viteză

Niveluri de acces1

Informații dispozitiv1
Calificare
operațională1
Setări2

Validare

Nivelul 3

[ ] redusă
[X] medie
[ ] ridicată
Calificare
operațională

[ ] Automat

[X] Manual
Rețea

Card SD
Stand-by

28

Nivelul 5

xxx °C

Calificarea
performanței
Data și ora

Nivelul 4

Obțineți adresa IP
automat
Adresă IP
Mască de rețea
Gateway
Adresă IP Syslog
Port Syslog
[X] Activat
[ ] Dezactivat
[X] Activat
[ ] Dezactivat

[X] Activat
[ ] Dezactivat
[X] Activat
[ ] Dezactivat
Server NTP
Fus orar

Data
Oră
[X] Activat
[ ] Dezactivat
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
00514

000.000.000.000
UTC -12, UTC
-11:30, ... , UTC
+13:30, UTC +14
AAAA - LL- ZZ
hh : mm
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Anexă
Nivelul 1

Nivelul 2

Parametri de sigilare3

Temperatură:
xxx °C
Forță de apăsare:
xx N
Viteză:
până la versiunea
2.0:
xx mm/s
începând de la
versiunea 2.0:
xx m/min
Contor loturi

Statistică2
1
2
3

Nivelul 3

Nivelul 4

Nivelul 5

RO

xxx folii

vizibil de la nivelul de acces Utilizator
vizibil de la nivelul de acces Administrator
vizibil de la nivelul de acces Tehnician
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Anexă

18 Protocol sigilare
După sigilare, datele relevante ale sigilării se stochează într-un fișier text. Fișierul poate fi transferat pe
un card SD din dispozitiv sau pe un computer conectat prin intermediul unui program de
documentație. Câmpurile individuale sunt separate prin punct și virgulă.
Exemplu până la versiunea 2.0

RO

Exemplu începând cu versiunea 2.0

Declarație
1 Hygopac Plus; denumire articol
2 6022-80; numărul articolului
3 EX00112; număr de serie
4 1.4.2.3677; versiunea firmware
5 Time; constând în dată, oră și **fus orar**.
6 LOT; număr de lot curent.
7 Temperature; temperatura din timpul sigilării.
8 Pressure Force; forța de apăsare în timpul sigilării.
9 Speed; viteza cu care a fost realizată sigilarea.
10 Result; precizarea dacă sigilarea s-a desfășurat corespunzător.
11 OQ; Calificare operațională zilnică, consultați vezi "14.2 Evaluarea zilnică a funcționării" la pagina
22.
12 PQ; Calificarea anuală a performanței. Această intrare apare o dată pe an și are rolul solicitării
efectuării calificării performanței, consultați vezi "14.3 Calificarea anuală a performanței" la pagina
23.

18.1 Creare copie de siguranță protocol de sigilare
ii Creați o copie de siguranță a protocolului de sigilare pe cadrul SD cel puțin de 2 ori pe an.
ii După crearea copiei de siguranță a datelor, ștergeți protocolul de sigilare de pe cardul SD.
ii Introduceți cardul SD gol în dispozitiv.

30

9000-616-37/52 1807V004

Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

